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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Sprida kunskapen om ridning i naturen och om Ridsporten TREC.
TREC uppstod i Frankrike på sextiotalet. Från början var det ett kvalitetstest för
ridguider inom turismen. TREC är en förkortning av franska ”Technique Randonnee
Equestre de Competition”, kan på svenska kallas för ”tävling i uteritt”.
TREC handlar alltså i allra högsta grad om friluftsliv tillsammans med sin häst och
andra likasinnade.
Mer om TREC går att läsa på webb-sidan trecsverige.se

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

TREC startades upp i Sverige 2009 och därefter följde några år för att ta fram
regelverk och utbilda arrangörer, domare och ryttare. Många idéella timmar har
nedlagts för att formalisera sporten med tävlingsreglementen, utbildningar för
arrangörer och domare samt skapa program för hantering av tävlingsresultat.
Samtidigt har mycket kunskap om ridning i naturen insamlats från samarbeten med
TREC-aktiva i hela Europa. Därför vi vill nu därför gärna dela med oss av denna
kunskap till andra ryttare i hela Sverige.

Vi vet att det i Sverige finns många ryttare som är så kallade fritidsryttare, det vill
säga man tycker att det är roligast att rida ut i skog och mark. Vi vill gärna nå dem
för att kunna skapa en gemenskap och ökad gemensam kunskap om att kunna



orientera sig i okända områden och rida i skog och mark. En viktig del är också att
sprida kunskap om var man får rida och hur allemansrätten fungerar tillsammans
med ridning och arrangerade aktiviteter.
Just nu förekommer mest aktivitet i och runt Östergötland och vi vill gärna sprida
kunskapen och intresset för TREC i fler områden i Sverige. För att åstadkomma
detta önskar vi kunna erbjuda inspirationskvällar, provapå-träningar och helger.
Detta skall även följas upp med utbildning av arrangörer och ryttare för att sprida
kunskap om ridning och orientering i naturen samt etablera verksamhet i fler
områden.

För att arrangera dylika tillfällen krävs ofta att man behöver hyra en lokal eller
ridanläggning. Arvode och reseersättning till utbildare/föreläsare behöver täckas.
Behov finns även av att införskaffa utrustningskit för träningar och tävlingar i de
områden som vill komma igång och det kan bli en stor initial kostnad. Därför vill vi
även ansöka om hjälp med införskaffande av 5 startpaket för att underlätta för de
som vill komma igång med verksamhet i sitt område.

Budget:
Kostnader nedan beräknade som genomsnitt, hyror samt resekostnader kan variera
mycket.
Lokalhyra utbildningar 6 helger à 5000 kr = 30 000 kr Anläggningshyra
utbildningar 7 helger à 15 000 kr = 95 000 kr
Reseersättning utbildare/föreläsare 600 kr /helg 12 helger = 7 200 kr
Arvode utbildare/föreläsare 500 kr /dag 24 dagar = 12 000 kr
Kartmaterial vid utbildningar = 12 000 kr
Totalt =144 200

Utrustning för att komma igång, vi tänker oss 5 kompletta set vilka kan fördelas till
områden som saknar utrustning (priserna är aktuella priser för lämpliga alternativ):
Orienteringsskärmar med knipsar 20 st 1700 SEK x 5 set = 8 500 kr
Walkie-Talkie för kommunikation 4 st 1600 SEK x 5 set = 8 000 kr
Funktionärsklockor 10 st 1000 x 5 set = 10 000 kr
Pulsklocka för häst ca 2 500 x 5 st = 12 500 kr
Mätsticka 600 kr x 5 st = 3 000 kr
Totalt = 42 000 kr

Summa: 198 200 kr

Samarbeten: Då en stor del av TREC innebär orientering till häst så sker ofta även
samarbeten med de lokala orienteringsföreningarna. Samarbetet kan handla om
gemensamma träningar, utbildning, lån av utrustning, hjälp med kartor och kunskap
om markägare inför evenemang i olika områden.

Förväntade effekter

Svenska Islandshästförbundet har idag ca 7000 medlemmar över hela Sverige.
Vi förväntar oss att nå ryttare i många delar av Sverige för att fördjupa kunskapen
om att rida i skog och mark på ett säkert sätt i enlighet med regler samt i samklang
med allemansrätten.

För att bli en bra TREC-ryttare måste man ha ett bra samarbete och harmoni med
sin häst. Ekipaget behöver kunna hantera olika miljöer, det vill säga att man har en
bra miljötränad häst. Detta innebär att ett TREC-ekipage bör vara ett tryggt och
säkert ekipage med mindre skaderisk. Flera bedömningspunkter i TREC handlar om
att ha en häst som är lugn och säker, t.ex. står stilla när man sitter upp, kan hantera
nya miljöer, olika underlag, vara lugn i olika tempon och enkelt kunna hanteras på
en hand vid orienteringen då ryttaren är upptagen med att läsa kartan. Ryttaren
måste dessutom lära sig att orientera korrekt och säkert med sin häst i okänd
terräng. Det innebär ofta att lokalt samarbete sker med orienteringsföreningar.



Vi ser många fördelar med att träna TREC:
• Du får en stabil och miljösäker häst
• Du kommer att våga rida i nya områden på ett säkert sätt
• Hästen får en mångsidig träning som bör ge en friskare häst
• Ryttare som tidigare mest har ridit i skog och mark får nu möjlighet att visa det
man är bra på och få en härlig gemenskap med likasinnade.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.


